
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia %'P  lipca 2018 r.

ZP-KNPS.431.2.35.2018.OW

Pani
Elżbieta Sworacka-Dul
Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
Placówki Socjalizacyjnej "Skarbek" 
w Polkowicach

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 4 - 6  czerwca 2018 r. na podstawie art. 122 i art. 186 piet 3 lit. 

a) i b) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

(tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 998) kontrolerzy Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego: Olga • Wojnar owicz -  inspektor wojewódzki, 

przewodnicząca kontroli oraz Edyta Kubicka -  starszy inspektor wojewódzki przeprowadzili 

kontrolę problemową w trybie zwykłym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie - 

Placówce Socjalizacyjnej "Skarbek" w Polkowicach, przy ul. Browarnej 1, zwanej w dalszej 

części mniejszego wystąpienia „Placówką” lub „POW”.

Przedmiotem kontroli była ocena przestrzegania standardów opieki i wychowania, 

przestrzegania Praw Dziecka oraz zgodność zatrudniania pracowników jednostek 

organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej z wymaganymi 

kwalifikacjami. Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 11 grudnia 2017 

roku przez Wojewodę Dolnośląskiego Planem Kontroli na I półrocze 2018 roku.



W okresie objętym kontrolą, tj. od dnia 1 czerwca 2017 r. do dnia 4 czerwca 2018 r. 

funkcję dyrektora Placówki pełniła Pani Elżbieta Sworaclca -  Dul odpowiedzialna 

za realizację zadań w ocenianych obszarach.

W zakresie działalności Placówki podlegającej kontroli wydaje się ocenę pozytywną 

z nieprawidłowościami, a jej uzasadnieniem jest ustalony stan faktyczny i prawny.

Postępowanie kontrolne przeprowadzono na podstawie udostępnionej dokumentacji 

merytorycznej realizowanych zadań, oświadczeń składanych przez Dyrektora Placówki 

i pracowników, akt osobowych w  zakresie dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje 

zawodowe oraz rozmów z wychowankami. Kontrola została odnotowana w Książce kontroli 

pod nr 15. Ilekroć w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym jest mowa o „ustawie”, należy 

przez to rozumieć ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej oraz „rozporządzeniu”, co oznacza rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 

292, poz. 1720).

W toku prowadzonych czynności ustalono:

Jednostka jest placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego, 

zapewniającą miejsca dla 30 wychowanków, działającą na podstawie decyzji Wojewody 

Dolnośląskiego nr PS.V.9013-12/10 z dnia 25 listopada 2010 roku, zmienionej decyzjami 

nr PS-IS.9423.9.2014 z dnia 3 stycznia 2014 r. oraz ZP-KNPS.9423.2.19.2017.EM z dnia 

12 maja 2017 r.

Na dzień kontroli w Placówce zapisanych było 31 wychowanków, co jest 

przekroczeniem regulaminowej liczby miejsc. W lutym 2018 r., także doszło do znacznego 

przekroczenia regulaminowej liczby wychowanków, co zaslcutkowało że pod opieką jednego 

wychowawcy było więcej niż 14 dzieci. Z oświadczenia Dyrektora Placówki, wynika że było 

to spowodowane brakiem obsady kadrowej oraz przyjęciem interwencyjnym dwóch licznych 

rodzeństw (5 osób i 4 osoby).

Ponadto w POW przebywały dzieci poniżej 10 roku życia, działając w myśl przepisów 

przejściowych zostały przyjęte zgodnie z art. 232 ustawy.

Jak wynika z analizy dokumentacji psychologa i pedagoga, na zajęcia uczęszczało 

maksymalnie sześcioro wychowanków, jednakże najczęściej zajęcia przeprowadzane były 

indywidualnie. Mając na uwadze powyższe w Placówce przestrzegany był § 10 ust. 1, 2 i 3 

oraz § 11 ust. 2 rozporządzenia.

(dowód: akta kontroli str. 18-35)



Analiza przedstawionej podczas kontroli dokumentacji potwierdziła, że w Placówce 

przestrzegana była norma § 16 rozporządzenia, ponieważ każdy z zatrudnionych 

wychowawców kierował procesem wychowawczym nie więcej niż 5 dzieci.

(dowód: akta kontroli str. 36-37)

Na podstawie diagnozy wychowawca kierujący procesem wychowawczym danego 

dziecka, zgodnie z § 15 ust. 1 rozporządzenia, przygotowuje dla niego plan pomocy. 

W Placówce przygotowywano je na okres pół roku i opracowywano w obszarach:

• środowiska rodzinnego;

® psychologicznym

• pedagogicznym

• przygotowania do samodzielnego życia

• zdrowia

W części sprawdzanych dokumentów nieprawidłowo oznaczano cel pracy 

z dzieckiem, bez odniesienia do celów opisanych w art. 15 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia. Plany 

zawierały wymagane w rozporządzeniu działania długo- i krótkoterminowe. W  części planów 

brakowało także informacji czy zostały one przygotowane we współpracy z asystentem 

rodziny lub innym podmiotem odpowiedzialnym za pracę z rodziną.
(dowód: akta kontroli str. 38-39)

W placówce opiekuńczo-wychowawczej zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 2 lit. 

a -  i rozporządzenia dla każdego dziecka prowadzono kartę pobytu zawierającą opis 

wskazanych obszarów.
(dowód: akta kontroli str. 40-41)

Z przeanalizowanej dokumentacji wynikało, że wychowankowie posiadali diagnozy 

psychofizyczne opracowane przez pedagoga i/lub psychologa. Dokumenty te zawierały 

informacje dotyczące obszarów wskazanych w art. 14 ust. 3 i 4 rozporządzenia. Diagnozy 

sporządzane były niezwłocznie po przyjęciu dziecka do Placówki, czasem nawet 

w terminie tygodniowym.
(dowód: akta kontroli str. 42-43)

Dla każdego podopiecznego, zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 3 i 4 rozporządzenia, 

obowiązkiem placówki jest prowadzenie arkuszy badań i obserwacji psychologicznych oraz 

pedagogicznych. Każdy wychowanek posiadał arkusz badań i obserwacji pedagogicznych jak 

również wychowankowie tego wymagający posiadali karty udziału w  zajęciach 

prowadzonych przez pedagoga (rozdzielonych na „kartę udziału w rozmowach 

z pedagogiem” oraz „kartę udziału w zajęciach z pedagogiem”). Arkusze badań uzupełniane 

były raz w miesiącu. Jednakże w okresie objętym kontrolą, dla dziesięciorga dzieci spośród



szesnastu sprawdzonych teczek, psycholog nie prowadził arkuszy badań i obserwacji 

psychologicznych. Pozostałych sześcioro wychowanków posiadało wpisy kończące się na 

grudniu 2017 r. Program terapeutyczny został opracowany przez psychologa dla 

5 wychowanków. Jak wynika jednak z analizy kart udziału w zajęciach prowadzonych przez 

tego specjalistę, obejmował on swoją pomocą w sumie 12 wychowanków z którymi 

prowadził zajęcia w zależności od potrzeb bieżących.

Ponadto w teczkach dzieci zamieszczone były także „arkusze badań i obserwacji 

psychologicznych i pedagogicznych” wypełniane przez wychowawców oraz „karty udziału 

w zajęciach specjalistycznych prowadzonych przez wychowawców” i dotyczyły one zajęć 

m.in. plastycznych, kulinarnych, edukacyjnych.
(dowód: akta kontroli str. 44-45)

Dyrektor POW oświadczył, iż wychowankowie przebywający w Placówce mieli zapewnione 

wyżywienie dostosowane do ich potrzeb rozwojowych, kulturowych, religijnych oraz stanu 

zdrowia. Funkcjonuje tam kuchnia i stołówka prowadzone przez Centrum Usług Wspólnych, 

gdzie wydawane są posiłld. Wychowankowie posiadali całodobowy dostęp do produktów 

żywnościowych i napojów, co potwierdzone zostało wglądem w wyposażenie kuchenek 

znajdujących się w poszczególnych grupach.

Wobec powyższego wychowankowie mieli zapewnione wyżywienie dostosowane do 

ich potrzeb rozwojowych, kulturowych, religijnych oraz stanu zdrowia, co było zgodne 

z § 18 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia.

(dowód: akta kontroli str. 46-50)

Dyrektor Placówki oświadczył, że wszyscy wychowankowie objęci byli opieką 

medyczną, którą zapewniało Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych przy ul. Kominka 7 

w Polkowicach. W przypadku zdiagnozowania wskazań do objęcia pomocą lekarza 

specjalisty wychowankowie mieli zapewnioną taką wizytę. W okresie objętym kontrolą 

odbyto 170 wizyt w poradni pediatrycznej oraz przeprowadzono 69 konsultacji u lekarzy 

specjalistów m.in. stomatologa (20 wizyt), dermatologa (4 wizyty), ortopedy (4 wizyty), 

okulisty (5 wizyt), laryngologa (6 wizyt), chirurga (7 wizyt), neurologa (5 wizyt), kardiologa 

(1 wizyta) oraz poradni zdrowia psychicznego w Centrum Neuropsychiatrii „Neuromed” 

we Wrocławiu (17 wizyt).

W każdym przypadku otrzymania recepty na wyroby medyczne i leki, zakup był 

realizowany przez pracowników POW. Jak wynika z oświadczenia Dyrektora, w okresie 

objętym kontrolą, w Placówce nie przebywały dzieci u których stwierdzono konieczność 

podawania środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, jednakże
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z uwagi na pobyt w Placówce dzieci poniżej 3 roku życia, taka żywność także były kupowana 

(w postaci kasz bezglutenowych).

Wobec powyższego kontrolowana jednostka zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 2 - 4 rozporządzenia, 

zapewniała dzieciom dostęp do opieki zdrowotnej oraz zaopatrywała je w leki.
(dowód: akta kontroli str. 51-57)

Dyrektor PO W złożył oświadczenie, iż Placówka zapewnia wychowankom dostęp do zajęć 

wychowawczych, kompensacyjnych, terapeutycznych i rewalidacyjnych. Korzystali 

z organizowanych przez szkoły dodatkowych zajęć, mających na celu rozwój zainteresowań 

jak również wyrównanie braków dydaktycznych. W roku szkolnych 2017/2018 

wychowankowie ze szczególnymi potrzebami byli objęci pomocą w:

• Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Bystrzycy Górnej -  zajęcia z psychologiem,

 ̂ zajęcia rewalidacyjne z j . polskiego i matematyki, socjoterapia;

• Młodzieżowym Ośrodku w Brzegu Dolnym -  zajęcia z psychologiem i socj oterapia;

• Specjalnym'Ośrodku Szkolno -  Wychowawczym w Szklarach Górnych - zajęcia 

z psychologiem, zajęcia rewalidacyjne z j. polskiego i matematyki, socjoterapia;

• Specjalnym Ośrodku Szkolno -  Wychowawczym w Dobroszycach - zajęcia 

z psychologiem, zajęcia rewalidacyjne z j. polskiego i matematyld, socjoterapia, 

psychoterapia, zajęcia z logopedą;

• Szkole Podstawowej nr 3 -  zajęcia z pedagogiem i logopedą;

• Szkole Podstawowej nr 2 -  socjoterapia;

• Poradni Zdrowia Psychicznego w Polkowicach -  psychoterapia;

• Przedszkolu Miejskim nr 6 z oddziałami integracyjnymi w Polkowicach -  zajęcia 

rewalidacyjne, zajęcia z pedagogiem i logopedą, dogoterapia;

® Anglojęzycznym Klubiku dla Dzieci w Świetlicy Środowiskowej Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Polkowicach -  zajęcia z logopedą.

Na terenie Placówki wychowankowie uczestniczyli w grupowej i indywidualnej terapii 

psychologiczno -  terapeutycznej. Podopiecznym oferowano także zajęcia dotyczące 

przygotowania do procesu usamodzielnienia i rozpoczęcia życia poza Domem oraz zajęcia 

z profilaktyki zdrowia i uzależnień. W ramach dyżurów wychowawczych organizowane były 

zajęcia wyrównawcze, korekcyjno -  kompensacyjne, socjoterapeutyczne, kulinarne, sportowe 

i plastyczne w szczególności z zakresu:

• Edukacji prozdrowotnej, w  tym edukacji seksualnej;

• Profilaktyki uzależnień;

• Bajkoterapii;
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® Arteterapii; •

• Terapii pedagogicznej;

® Edukacji o uczuciach;

® Przeciwdziałania agresji i przemocy; '

® Zasad bezpieczeństwa.
(dowód: akta kontroli str. 58-60)

Stwierdzono, że zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 6 lit. a i c rozporządzenia, dzieci były 

wyposażone w odzież, obuwie, bieliznę i inne przedmioty osobistego użytku oraz środki 

higieny osobistej stosownie do wieku i indywidualnych potrzeb. Wychowanków 

zaopatrywano 'w  niezbędną odzież w miarę zgłaszanych potrzeb. Podopieczni mieli 

możliwość jej wyboru. Młodsi uczestniczyli w zakupach, starsi wychowankowie sami 

dokonywali zakupu potrzebnej odzieży, z których rozliczenia prowadzili wychowawcy.

Środki higieny zapewniono podopiecznym w pełni i uzupełniano je na bieżąco 

w oparciu o składane zapotrzebowanie. Wydawane wychowankom produkty dostosowane 

były do ich potrzeb i wieku. W sytuacji, gdy dziecko przebywało np. MOS/MO W, 

wychowawca odwiedzający przekazywał je lub wysyłał pocztą.
(dowód: akta kontroli str. 61-65)

Zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 6 lit. b rozporządzenia placówka opiekuńczo -  

wychowawcza powinna zapewnić dzieciom zabawki odpowiednie do wieku rozwojowego. 

Wizja lokalna jednostki potwierdziła, że w pokojach podopiecznych znajdowały się zabawki 

dostosowane do wieku oraz zainteresowań wychowanków, ponadto w pokoju wspólnym, do 

ogólnego użytku, przechowywane były gry planszowe. Do celów edukacyjnych 

i rekreacyjnych, w Placówce znajdowały się komputery z dostępem do Internetu a dla 

wychowanków uprawiających sport, dostępny był stół do ping-ponga, steper oraz 

„piłkarzyki”. Ponadto najmłodsze dzieci korzystały z basenu z kulkami, a w słoneczną 

pogodę mieli do dyspozycji boisko, altankę z miejscem na grilla oraz zewnętrzny plac zabaw.

(dowód: akta kontroli str. 66-68)

Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia, placówka ma również obowiązek 

zapewnić wychowankom zaopatrzenie w podręczniki, pomoce i przybory szkolne. Ustalono, 

że dla dzieci starszych podręczniki zapewniała Placówka, dla młodszych - szkoła. Przybory 

szkolne kupowane były z początkiem roku szkolnego ze środków budżetowych Placówki, jak 

również przekazanych przez sponsorów, później uzupełniano je na bieżąco.

(dowód: akta kontroli str. 69-73)

W Placówce przestrzegany był zapis § 18 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia zapewniający

comiesięczne wypłacanie dzieciom powyżej piątego roku życia kwot pieniężnych
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do własnego dysponowania. W Placówce stosowany był Regulamin, określający wysokość 

kieszonkowego w zależności od wieku oraz zachowania dziecka, jako część systemu 

motywacyjnego, do wartości nie mniejszej niż 11 zł i nie większej niż 80 zł.

(dowód: akta kontroli str. 74-80)

Wychowankowie zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 10 lit. a rozporządzenia realizują 

obowiązek szkolny:

• przedszkole - 3 ,

• szkoła podstaw ow a-17,

• gimnazjum —4,

• szkoła zawodowa - 4.

Pięcioro spośród podopiecznych realizują obowiązek szkolny na terenach Młodzieżowych 

Ośrodków Socjoterapii, Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych lub Specjalnych 

Ośrodków Szkolno -  Wychowawczych. Troje najmłodszych dzieci nie podjęło jeszcze 

edukacji z uwagi na wiek (2 lata).

W okresie objętym kontrolą żaden z wychowanków nie korzystał 

z indywidualnego nauczania.
(dowód: akta kontroli str. 34)

N a podstawie oświadczenia złożonego przez Dyrektora stwierdzono, że w roku 

szkolnym w ramach realizacji obowiązku zapewnienia pomocy wychowankom w nauce 

szkolnej, na terenie Placówki zadanie to realizowane było podczas bieżącego wsparcia 

w odrabianiu lekcji, codziennie w godzinach 16.00 -  18.00 oraz indywidualnych zajęć 

specjalistycznych.
(dowód: akta kontroli str. 60)

W  ramach realizacji § 18 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia, wychowawcy organizowali 

zajęcia pozalekcyjne i rekreacyjno -  sportowe. Dzieci miały prawo wyboru dodatkowych 

zajęć pozalekcyjnych zarówno w szkołach jak i w innych instytucjach, w  zależności od 

własnych preferencji m.in. w zajęciach z j. niemieckiego i angielskiego, treningi pływackie, 

zajęcia ceramiczne, warsztaty filmowe oraz zajęcia z lekkoatletyki.

Ponadto wychowankowie uczestniczyli w festynach, koloniach, zimowiskach, 

obozach sportowych, jak również wycieczkach dostosowanych do ich umiejętności 

i zainteresowań.

(dowód: akta kontroli str. 83-84)

Dokonując analizy przedstawionej podczas kontroli dokumentacji stwierdzono, 

że Placówka zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 13 i 14 rozporządzenia ponosiła opłaty za pobyt
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wychowanków w jednostkach znajdujących się poza miejscowością, w której się znajduje 

oraz pokrywała koszty przejazdu. Wychowankom realizującym obowiązek szkolny 

w MOW/MOS Placówka organizowała dowóz własnym transportem lub opłacała koszt 

biletów oraz opłacała pobyt i wyżywienie na podstawie not księgowych.

(idowód: akta kontroli str. 85-86)

Placówka mieści się w  budynku wolnostojącym. Na parterze jest w pełni wyposażona 

kuchnia wraz z jadalnią oraz przestrzeń wspólna: aula i część przeznaczona na spotkania 

z rodzicami. Pozostałe pomieszczenia parteru użytkowane były przez grupę II: świetlica 

służąca do nauki i wspólnych spotkań wyposażona w miejsca do siedzenia, sprzęt 

audiowizualny, regał z książkami, komodę z grami i zabawkami, kuchenka dla grupy oraz 

2 łazienki z toaletami (w tym 1 z miejscem do prania i suszenia rzeczy). W pokojach dwu, 

trzy lub czteroosobowych było miejsce dla 17 wychowanków. 

Pierwsze piętro zajmowała grupa I. wystrój i wyposażenie pomieszczeń odpowiadało 

analogicznie układowi z parteru. Estetycznie urządzone i funkcjonalne pokoje wyposażone 

były adekwatnie do wieku. W każdym z nich były łóżka, szafy lub komody do 

przechowywania rzeczy osobistych i odzieży, biurka, krzesła oraz zabawki dla młodszych 

dzieci. Łazienki i toalety umożliwiały korzystanie z nich w sposób zapewniający intymność 

i zgodność z zasadami higieny. Mając na uwadze powyższe stwierdza się, że Placówka 

spełnia standardy określone w § 18 ust. 3 piet 1 - 5 rozporządzenia.

(dowód: akta kontroli str. 32-35; 81-82) 

W Placówce w  okresie objętym kontrolą pracowało 7 wychowawców, pracownik 

socjalny, terapeuta, czterech opiekunów dziecięcych, pielęgniarka, pedagog (będąca też 

kierownikiem zespołu) oraz psycholog. Na podstawie dyplomów ukończenia studiów 

wyższych oraz oświadczeń Dyrektora oraz pracowników Placówki, stwierdzono zgodność ich 

kwalifikacji zawodowych odpowiednio z art. 97 i art. 98 ust. 1 i 3 ustawy.

(dowód: akta kontroli str. 87-91)

Zgodnie z art. 100 ust. 4a ustawy dyrektor placówki opiekuńczo -  wychowawczej

w terminie 18 miesięcy od dnia umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej (począwszy

od dnia 19 września 2014 roku) winien złożyć do właściwego sądu wniosek wraz

z uzasadnieniem o wszczęcie z urzędu postępowania o wydanie zarządzeń wobec dziecka

celem zbadania zaistnienia warunków umożliwiających jego powrót do rodziny albo

umieszczenia go w rodzinie przysposabiającej. Do wskazanego powyżej wniosku dołącza się

opinię gminy pochodzenia dziecka lub podmiotu prowadzącego pracę z jego rodziną.

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że w stosunku do pięciorga wychowanków

Placówki, obowiązek ten został zrealizowany. Jednakże wobec dwojga wychowanków
8
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wniosek ten nie został złożony w terminie ze względu na toczącą się w tym czasie sprawę 

i zaplanowany powrót dzieci do domu rodzinnego. Wniosek został przekazany do Sądu po 

tym jak rodzeństwo ostatecznie pozostało w pieczy zastępczej.

(dowód: akta kontroli str.92)

Podczas kontroli zweryfikowano przestrzeganie Praw Dziecka, ze szczególnym 

uwzględnieniem poszanowania prawa do ochrony przed poniżającym traktowaniem 

i karaniem, w tym naruszania nietykalności cielesnej. W tym celu przeprowadzony był 

wywiad sterowany ze wszystkimi wychowankami chętnymi do rozmowy. W rozmowie 

z inspektorami brało udział 4 wychowanków w wieku od 10 do 19 lat, młodsze dzieci 

poddane zostały obserwacji. W trakcie rozmów nikt nie zgłaszał występowania przemocy, nie 

był nią dotknięty oraz nie był jej świadkiem. Podopieczni deklarowali, że mają 

wychowawców, którym ufają i można z nimi porozmawiać w trudnych sytuacjach, nie czuli 

też żeby pracownicy Placówki naruszali ich granice. Starsi wychowankowie twierdzili, 

że „zawsze mają z Idm pogadać”. Często też nadmieniali, że jeśli chcą, mogą spotykać się 

z bliskimi, w trakcie odwiedzin lub przepustek. Wszystlde dzieci twierdziły, że po 

wypełnieniu obowiązków mają czas wolny do swojej dyspozycji potwierdzały, że są dobrze 

traktowane oraz zapewniane są ich potrzeby materialne: „zawsze mamy jedzenie”, „bardzo 

dobre są posiłki”, „mam swój pokój i miejsce”.

(dowód: akta kontroli str. 93-95)

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Nieprawidłowo oznaczany cel pracy w  planach pomocy dziecku;

2. Brak arkuszy badań i obserwacji prowadzonych przez psychologa.

3. Przekroczenie regulaminowej liczby miejsc.

Wobec dokonanych ustaleń wydaje się zalecenia pokontrolne:

1. W planach pomocy dziecku wyznaczać cel pracy z dzieckiem, uwzględniający powrót 

dziecka do rodziny, umieszczenie dziecka w rodzinie przysposabiającej, umieszczenie 

dziecka w rodzinie zastępczej lub przygotowanie dziecka do usamodzielnienia. 

Podstawa prawna: § 15 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w  sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej 

(Dz. U. Nr 292, poz. 1720).

Termin realizacji: na bieżąco

2. Prowadzić arkusze badań i obserwacji dla każdego wychowanka.



Podstawa prawna: § 17 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 

z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, 

poz. 1720).

Termin realizacji: na bieżąco

3. Doprowadzić liczbę wychowanków do zgodnej z limitem wskazanym w decyzji 

Wojewody Dolnośląskiego nr PS.V.9013-12/10 z dnia 25 listopada 2010 roku, 

zmienionej decyzjami nr PS-IS.9423,9.2014 z dnia 3 stycznia 2014 r. oraz ZP- 

KNPS.9423.2.19.2017.EM z dnia 12 maja 2017 r.

Podstawa prawna: art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 998), decyzja 

Wojewody Dolnośląskiego nr PS.Y.9013-12/10 z dnia 25 listopada 2010 roku, 

zmieniona decyzjami nr PS-IS.9423.9.2014 z dnia 3 stycznia 2014 r. oraz ZP- 

KNPS.9423.2.19.2017.EM z dnia 12 maja 2017 r.

Termin realizacji: niezwłocznie

Pouczenie

Zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego, w tym wystąpienia niezawierającego zaleceń 

pokontrolnych, składa się na zasadach określonych w art. 197d ustawy z dnia 

9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn.: 

Dz. U. 2017, poz. 998).

Proszę w  terminie do dnia 30 września 2018 roku o powiadomienie Wojewody 

Dolnośląskiego o sposobie realizacji zaleceń, uwag i wniosków przedstawionych 

w powyższym wystąpieniu pokontrolnym.

Z lip, W O J B W O O Y  Diji.NOŚLĄSKIEGO
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Podpisy osób kontrolujących:

(przewodniczący zespołu inspektorów)

(członek zespołu inspektorów)
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